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1/ A vonatkozó jogszabályok:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbikban: R.).
A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok
módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási
díjat köteles fizetni. ( a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet.)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket)
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény (Szolgtv.)
2/ Bejelentés-köteles tevékenységek
A R. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek, így :
1. alsóruházat gyártása
2. ágybetét gyártása
3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
4. bőr, szőrme kikészítése
5. bőrruházat gyártása
6. csap, szelep gyártása
7. csapágy, erőátviteli elem gyártása
8. csiszolótermék gyártása
9. csomagolás
10. egészségügyi kerámia gyártása
11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
12. egyéb bútor gyártása
13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
15. egyéb kerámiatermék gyártása
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16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati
termékek gyártása
17. egyéb műanyag termék gyártása
18. egyéb nem vas fém gyártása
19. egyéb papír-, kartontermék gyártása
20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó
tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe
vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi
hímzés
23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
24. elektronikus orvosi berendezés gyártása
25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
26. evőeszköz gyártása
27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
28. építési betontermék gyártása
29. építési gipsztermék gyártása
30. épületasztalos-ipari termék gyártása
31. falemezgyártás
32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
33. fűtőberendezés, kemence gyártása
34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
35. gépjárműjavítás, - karbantartás
36. gumiabroncs újra-futózása, felújítása
37. háztartási kerámia gyártása
38. háztartási villamos készülék gyártása
39. hangszergyártás
40. illóolajgyártás
41. irodabútor gyártása
42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
43. irodai papíráru gyártása
44. járművillamossági, - elektronikai készülékek gyártása
45. játékgyártás
46. kerámiacsempe, - lap gyártása
47. kerámia szigetelő gyártása
48. kerékpár, mozgássérült-kocsi gyártása
49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
50. konyhabútorgyártás
51. kőmegmunkálás
52. kötéláru gyártása
53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék
gyártása
54. kötött, hurkolt kelme gyártása
55. lábbeli gyártás
56. lakat-, zárgyártás
57. munkaruházat gyártása
58. műszaki kerámia gyártása
59. műszaki textiláru gyártása
60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
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61. nem villamos háztartási készülék gyártása
62. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
63. orvosi eszköz gyártása
64. papír csomagolóeszköz gyártása
65. parkettagyártás
66. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek,
műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
67. síküveg továbbfeldolgozás
68. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
69. számítógép, perifériás egység gyártása
70. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs
üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút
területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
71. szerszámgyártás
72. szőrmecikk gyártása
73. tároló fatermék gyártása
74. testápolási cikk gyártása
75. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
76. táskafélék, szíjazat gyártása
77. textilszálak fonása
78. textilszövés
79. textil, szőrme mosása, tisztítása
80. tűzálló termék gyártása
81. villamos világítóeszköz gyártása
valamint a R. 2. számú mellékletében felsorolt engedély-köteles – tevékenységek (R. 2.
számú mellékletében felsorolt), ha azokat:



a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló
rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre, 6 hónapnál
nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve
fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

3/ Engedélyköteles ipari tevékenységek
A R. 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek, így :
1. acélcsőgyártás
2. acél tárolóeszköz gyártása
3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása
4. bányászati, építőipari gép gyártása
5. dohánytermék gyártása
6. egyéb gumitermék gyártása
7. előre kevert beton gyártása
8. égetett agyag építőanyag gyártása
9. festék, bevonóanyag gyártása
10. fémalakítás, porkohászat
11. fém épületelem gyártása
12. fémfelület-kezelés
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13. fémmegmunkálás
14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek
15. fémszerkezet gyártása
16. fémtartály gyártása
17. fűrészárugyártás
18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
19. gőzkazán gyártása
20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása
21. habarcsgyártás
22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
23. hidegen hajlított acélidom gyártása
24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
25. hidegen húzott acélhuzal gyártása
26. hidegen húzott acélrúd gyártása
27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
28. huzaltermék gyártása
29. kohászati gép gyártása
30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
31. kötőelem, csavar gyártása
32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
34. kőolaj-feldolgozás
35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása
42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
43. mész-, gipszgyártás
44. motorkerékpár gyártása
45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű- motor)
46. műanyag csomagolóeszköz gyártása
47. műanyag építőanyag gyártása
48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása
51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
52. nemesfémgyártás
53. ólom, cink, ón gyártása
54. papírgyártás
55. papíripari gép gyártása
56. ragasztószergyártás
57. rézgyártás
58. szálerősítésű cement gyártása
59. száloptikai kábel gyártása
60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
61. szőnyeggyártás
62. tapétagyártás
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63. tisztítószer gyártása
64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
65. vegyi szál gyártása
66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
67. nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
68. veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása
4/ Bejelentés, illetve engedélyezés alá nem tartozó ipari tevékenységek






az R. 1.és 2. mellékletén kívüli ipari tevékenységek
a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles illetve egységes
környezethasználati engedély-köteles tevékenységek
a működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységek
fémkereskedelmi engedély-köteles tevékenységek
a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységek

5/ Eljárás bejelentés-köteles tevékenységek esetén
A bejelentés-köteles tevékenység megkezdését megelőzően az ipari tevékenység folytatója a
telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) köteles írásban
bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.
A bejelentést az erre a célra rendszeresített, a honlapról letölthető formanyomtatványon kell
megtenni.
A bejelentést követően a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi
építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok
hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység
végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem
végezhető,az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
Ha végezhető atevékenység, akkor a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző az
általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.
6/ Eljárás engedélyköteles ipari tevékenység esetén
Engedély-köteles ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni!
A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon kell a kistérségi jegyzőhöz benyújtani. A telepengedélyezési eljárásért
az első fokú eljáró hatósághoz 5000.- Ft igazgatásszolgáltatási díjat kell befizetni.
A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról,
hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg
azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység
végezhető-e.
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A jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani, amelyről értesíti




a kérelmezőt;
a teleppel és a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat;
az eljárásban közreműködő szakhatóságokat.

Az értesítésben a jegyző felhívja a teleppel és a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal
rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem
akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott
észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.
A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a
teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös
képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.
Telepengedély kiadása iránti eljárásban szakhatóságként eljáró szervek:
1.) R. 4. § a) pontja szerinti szakkérdésben a Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügy
Intézete (6300 Kalocsa, Városház u. 1.), szolgáltatási díj: 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1.
számú melléklet XI. 21. pontja alapján 19400 Ft.
2.) R. 4. § b) pontja szerinti szakkérdésben az Alsó- Tisza –vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (6500 Baja, Bajcsy – Zsilinszky u. 10),
szolgáltatási díj: a 3/2005. (XII. 27.) KvMV rendelet 1. számú melléklet VI. 1. pontja alapján
23000 Ft.
3.) R. 4. § c) pontja szerinti szakkérdésben a Bács- Kiskun megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25.),
szolgáltatási díj: a 16/2012 (IV.3.) BM rendelet 1. számú melléklet 7. pontja alapján 13000 Ft.
4.) R. 4. § d) pontja szerinti szakkérdésben a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága (6000 Kecskemét, Halasi út 36.), szolgáltatási díj: 63/2012.
(VII.2.) VM rendelet 1. számú melléklet 12.3.5. pontja alapján 26000 Ft.
5.) R. 4. § e) pontja szerinti szakkérdésben a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság (6725
Szeged, Moszkvai krt. 15.) szolgáltatási díj: 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet Melléklet 10.
2. pontja alapján: 11000 Ft.
6.) R. 4. § f) pontja szerinti szakkérdésben: Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala (6000 Kecskemét, Szent István krt. 17/A.) szolgáltatási díj: 24/2011
(VII.21.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján 20000 Ft
A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az övezeti
besorolás alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A
jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.
A jegyző a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról rendelkező határozatot
haladéktalanul kézbesítés útján közli a kérelmezővel és a teleppel és a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal.
A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott
átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.
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A határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az első fokon eljáró jegyzőnél kell a
határozat kézbesítését követő 15 napon belül benyújtani, aki azt az ügyben keletkezett
iratokkal együtt köteles - a benyújtástól számított 8 napon belül – a Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatalhoz másodfokú elbírálás végett felterjeszteni.
A fellebbezési eljárás igazgatásszolgáltatási díja 6000.-Ft, melyet a Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatalhoz kell befizetni, vagy átutalni.
7/ Adatváltozás bejelentése
Az ipari tevékenység végzője a bejelentést, illetve a telepengedély megadását követően a
nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles
bejelenteni a jegyzőnek.
Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változást, jogutódlást, – annak
megfelelő igazolása mellett - az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.
Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a
megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.
Ha az ipari tevékenység végzője a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik
bejelentés, vagy engedélyköteles ipari tevékenységet is folytatni kíván, a bejelentés-köteles
tevékenységet köteles haladéktalanul bejelenteni, az újonnan végezni kívánt engedélyköteles
tevékenységre pedig új kérelem benyújtásával engedélyt kérni.

8/ Ügyintézés:
Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály Lakossági Ügyfélszolgálat
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

